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 نقل و حمل ریزی برنامه مبانی  

 حرکت بتوان که است ونقلی حمل سیستم ایجاد وسیع ممفهو به آن هدف که است روشی   

 به و تر راحت باید سفرها بعالوه سازد فراهم اقتصادی طور به و کافی ایمنی با را کاال و انسان

 طراحی، ریزی، رنامهب برای تکنولوژی و علوم از استفاده عبارتی به و باشد ساده  صورت 

 :باشد می(دهی سازمان) کردن، اداره و عملیات

 زمین کاربری و اقتصادی جمعیت با آن ارتباط و حاضر درحال نقل و حمل الگوهای مطالعه)۱

 آینده در کاربری و اقتصادی جمعیت بینی پیش با ارتباط در نقل و حمل الگوهای بینی پیش)۲

 (طرح سال)

 قبلی بینی پیش با متناسب زینجایگ نقل و حمل توسعه)۳

  اجرا و بندی زمان و گذاری سرمایه و طرحها پیشنهادات با نقل و حمل ریزی برنامه تطبیق)۴

 نقل و حمل های پروژه شود می نقل و حمل سیستم در که زیادی گذاری سرمایه علت به: توجه

 نقل و حمل تسهیالت که ای منطقه در زمین کاربری توسعه بر عمیق و ناپذیر اجتناب طور به

 در بلندمدتی تاثیرات چنان بزرگ نقلی و حمل های پروژه. باشد می موثر شود می ساخته آن در

 کاربری در مطلوب توسعه یک تشویق هدف با ها آن توسعه که دارد زمین خصوصیات و شکل

 .باشد می منطقه های هدف کل یا هماهنگ و زمین
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 زمین کاربری سیکل ساده 

 

 

 

 نقل و حمل ریزی برنامه جهت پایه و اولیه زهاینیا 

 کارایی و کفایت)۱

  کلی برنامه سازگاری)۲

 زیست محیط با سازگاری)۳

 عام مقبولیت و پذیرش)۴

 اقتصادی پذیری توسعه)۵
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 آن تسهیالت و نقل و حمل  

 روی موضوع این که رسد می نظر به بدیهی نقل و حمل های فعالیت دامنه وسعت به توجه با

 .نامطلوبند دیگر برخی و مطلوبند و سازنده مثبتند، برخی مذکور تاثیرات مسائل خیبر

 

 نقل و حمل مثبت تاثیرات 

 .داشت خواهد همراه به را محلی منابع پیشرفت که مناطق دورترین تا صنعت بردن)۱

 اقتصاد رشد تسریع)۲

 سفرها زمان کاهش)۳

 تصادفات کاهش)۴

 

 نقل و حمل منفی تاثیرات 

  منطقه اراضی ارزش در اندازه بی تغییرات آن نتیجه و زمین کاربری تتغییرا)۱

 و منطفر صوت هوا، شامل زیست محیط آلودگی)۲

 منطقه ساکنان اجتماعی عدالت زدن برهم و جمعیت تراکم)۳

 جمعیت از معین های ازروه برخی روی بر نابرابر برخورد)۴

 کلی حالت در تصادفات تعداد افزایش)۵

 

 (ها گزینه کارها،  راه) ناتیو آلتر و ریزی نامهبر در اهداف 

 از جامع طرح یک ارائه یا فعلی خدمات و بهبود است ممکن نقل و حمل ریزی برنامه اهداف)۱

 طور به صورت  دره. شود می شامل را حالت دو این بین یا و جدید یافته توسعه سیستم یک
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 بلند یا مدت کوتاه از اعم نقل و ملح تسهیالت نورد در ریزی برنامه هر گفت توان می کلی

 و دستیابی برای گیرد صورت شده تعیین پیش از اهداف سری یک به دستیابی منظور به مدت

 هریک که باشد داشته وجود مختلفی های راه است ممکن نظر مورد اهداف از هریک به رسیدن

 و اهداف گفت توان می کلی طور به پس برساند نظر مورد برهدف مارا مالحضاتی داشتن ضمن

 .شود می تعریف زیر صورت به کارها راه

 

 نقل و حمل های سیستم اجزاء  

 اساس براین و کرد تعریف آن دهنده تشکیل اجزاء براساس توان می را نقل و حمل سیستم هر

 نظارت های سیستم و کنترلی یا شناور نمادهای ثابت، جزء سه دارای نقل و حمل های سیستم

 .هستند مدیریت و

 

 نقل و حمل نظام ارزیابی معیارهای  

 فراگیری)۱

 تحرک)۲

 کارائی)۳

 

 نقل و حمل( روشها)طرق یا مدها انواع  

  زمینی)۱

 دریائی)۲

 هوائی)۳
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 ای لوله)۴

 

 زمینی نقل و حمل سیستم  

 تفاوتهای سیستم دو این که است این ابتدا از آنها جداسازی دلیل و است ای جاده و ریلی

 از جدا سیستم دو این واقع در دارد کنترلی های سیستم و ها تکنولوژی زیرساختهای در اساسی

 به و هستند گروه یک در گرفتن قرار باعث زمین روی بر ها آن نقل و حمل تنها که هستند هم

 خاصیت دو این. هست دسترسی و تحرک بزرگ خاصیت دارای جادها نقل و حمل کلی طور

 آزاد در مثال طور به کنند می عمل دیگر یک جهت خالف در ای جاده زمینی نقل و حمل در

 مختلف های کاربری به ها دسترسی در است بیشتر انتقال و نقل و حرکت قابلیت که ها راه

 اما دارد وجود زیاد تحرک امکان اینکه با پیاده یا دسترسی معابر در اما یابد می کاهش

 . است زیادی بسیار سطح در دسترسی

 

 ریلی نقل و حمل  

  .کرد تقسیم زیرساختها گستردگی و کنندگان استفاده نظر از توان می را سیستم این

  انسان و کاال:کنندگان استفاده

 گستردگی: محلی، بین المللی
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 داخل خشکی                       

 بندری   سیستم های حمل و نقل دریایی 

 اقیانوسی                             

 

 خشکی داخلی 

 داخل نقل و حمل در جریان اجزاء. باشد می دریاچه و رودخانه مصنوعی کانالهای از استفاده

 .باشد می قایق مثل سکو از شده پشتیبانی صورت به خشکی

 

 اقیانوسی و بندری 

 به باشد، می مختلف اندازه و وزن با کشتیهایی اقیانوسی، و بندری زیرگروه در جریان اجرای

 .گیرد می قرار استفاده مورد کاالها برای کلی طور

 

 هوائی نقل و حمل های سیستم  

 محلی -۱

 بین المللی -۲

 .شود می استفاده است مهم جایی جابه زمان که کاالهائی ارسال و مسافری  در استفاده

 

 ای لوله نقل و حمل های سیستم  

 سیالی همانند ها سیستم این در. گیرد می قرار استفاده مورد خاص کاالهای برای لوله طریق از

 .یابد می انتقال
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 نقل و حمل جامع طرح  

 بخش دو نقل و حمل سیستم در اصالحات هدایت منظور به نقل و حمل جامع تدارک در

 :دارد وجود

  نقل و حمل های سیستم مدیریت)۱

  مدت بلند بخش)۲

 .کنند می همکاری یکدیگر با نقل و حمل اصالح برنامه تعیین برای دو این که

 

 نقل و حمل های سیستم مدیریت  

 امکان که آنجا تا نقل و حمل های سیستم مدیریت بخش است، تمدیری جا این در کلیدی کلمه

 و حمل ندت کوتاه نیازهای بینی پیش به و موجود نقل و حمل های سیستم موثرسازی به دارد

 و پیاده عابرین عمومی،  نقل و حمل های پایانه کامیونها، ها، تاکسی خودروها،. پردازد می نقل

  هستند. شهری نقل و حمل سیستم از بخشهائی همگی ها دوچرخه

 

 نقل و حمل سیستم های کارائی افزایش برای اصلی های استراتژی  

  جاده موجود فضای از استفاده از اطمینان برای اقداماتی)۱

 ازدحام پر مناطق در نقلیه وسائل از استفاده کاهش برای اقداماتی(۲

  عمومی نقل و حمل خدمات افزایش برای اقداماتی)۳

 داخلی مدیریت کارآئی اصالح برای اقداماتی)۴
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 (جامع طرح) بلندمدت بخش 

 را تسهیالتی مدت بلند بخش شهری منطقه در نقل و حمل مدت بلند نیازهای تامین منظور به

 راهبردی سیاستهای و موجود تسهیالت در اساسی تغییرات همچنین و شود ساخته باید که

  است ممکن مثال برای نقل و حمل ریزی مهبرنا از بخش این.  کند می شناسایی را مدت بلند

 سیستم اندازی راه با یا را بزرگ مسیر یک کردن اضافه با را زمین کاربری گسترش آینده

 .کنند برسی اتوبوس

 

 نقل و حمل سیستم بهبود برنامه  

 از پس همچنین و مدت بلند های بخش و نقل و حمل های سیستم مدیریت انتخاب از پس

 طرح که دهد می اطمینان برنامه این. شود می ارائه نقل و حمل سیستم بهبود برنامه اصالح

 سیستم بهبود وضعیت نشانگر و یافت خواهد تحقق موثر و سامان به وضعیتی در نقل و حمل

 ساله چند شده بندی مرحله(۱:دارد اصلی بخش دو و باشد می آینده چندسال در نقل و حمل

 سالیانه(۲

 

 سالیانه بخش  

 نیاز مورد هزینه(۱

 درآمد منابع(۲

 برنامه اجرای مسئول محلی سازمان(۳
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 دهد می قرار تاثیر تحت را شهر در سفر که هائی ویژگی: 

  زمین کاربری(۲          جمعیت(۱

 مالی منابع(۴             اقتصادی فعالیت(۳

 سفر(۶              نقل و حمل های سیستم(۵

 جامعه های زشار(۸                     مقررات و قوانین(۷

 

 ترافیکی نیازهای بندی طبقه 

  شهری فعالیتهای(۲    مطالعاتی ناحیه(۱

 سافرت (۴   نقل و حمل سیستم(۳

 

 بینی پیش برای ناحیه تقسیم 

 مربوط اطالعات بتواند ریز برنامه تا شود تقسیم تری کوچک واحدهای به باید مطالعه محدوده

 دهند، پیوند مطالعه تحت محدوده در واقعی ایه محل به را نقل و حمل و سفر فعالیتها، به

 اندازه نظر از مناطق. شوند می شناخته مناطق عنوان به نقل و حمل تحلیل و تجزیه واحدهای

 .متفاوتند شهری گسترش ماهیت یا تراکم به بستگی

 

 سفر بینی پیش 

 سیستم تمدیری. شود می استفاده ریزی برنامه چهاربخش در حداقل سفر تقاضای بینی پیش از

 برای مختلف روش چند کردن، روز به و طرح اصالح بلندمدت، ریزی برنامه نقل و حمل

 .شود می انتخاب ها آن از یکی تحلیل و تجزیه شرایطی، به بستگی دارد وجود تقاضا بینی پیش
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 مقدماتی ریزی برنامه ابزارهای 

 تعدادی مقایسه برای ریزی برنامه نوع این است ممکن مفاهیم یا شکلها مقدماتی ریزی برنامه

 این رود می کار به ها گیری تصمیم بع کمک برای کافی جزئیات با پیشنهادی سیاستهای از

 .است مفید مقدماتی تحلیل و تجزیه و مدت بلند و ندت کوتاه ای منطقه طراحی برای روش

 

 سفر تقاضای بینی پیش فرایند در اصلی مرحله چهار  

 سفر تولید(۱

 .کند می تامین را گیرد می صورت نقاط آن به سفرها که را ائیج: سفر توضیح(۲

 در موجود های روش بین سفرها چگونه که میکنند بینی پیش(: سفر تفکیک)کاربرد روش(۳

 .شود می تقسیم نقل و حمل های سیستم

 در و گیرد می صورت ها مسافرت آنها در که کند می بینی پیش را مسیرهائی: سفر تخصیص(۴

 .شود می عمومی نقل و حمل سیستم و بزرگها سیستم در ترافیک بینی پیش به نهایت

 

 شهری های فعالیت های بینی پیش 

 کار مراکز آینده در که را جاهائی همچنین و کرد خواهند زندگی آن در مردم که جاهائی

 تعداد مانند فعالیت، فشردگی شامل همچنین برآوردها این کند، می برآورد بود خواهد

  است کار مراکز در کارکنان تعداد و ها هخانواد

 

 است مواردی چه براساس ای منطقه شهری فعالیت های بینی پیش 

  اشتغال میزان و شهری منطقه جمعیت کل(۱
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  کار مراکز در سکونت زمینه در منطقه مردم رفتار(۲

 .غیره و ها فاضالب بندی منطقه نقل، و زمین،حمل توسعه خصوص در محلی های سیاست(۳

 

 سفر تولید: 

 مثال، برای شود می تبدیل سفرها تعداد به شهری فعالیتهای آن طریق از که است فرایندی

 یک به گرفته صورت سفرهای تعداد با کامال خرید مرکز یک به شده انجام سفرهای تعداد

 در طراح سفر، تولید در. دارد فرق کامالً گیرد می بر در را فضا همان تقریبا که صنعتی مجتمع

 .دارد مسافرت و شهری فعالیت بین ارتباط کردن کمی

 

 بندی طبقه طریق از تحلیل و تجزیه 

 شود می استفاده تولیدشده سفرهای تعداد تعیین برای گسترده طور به که روشهایی از یکی

 سفرهای کل کنترل براساس روش این. شود می نامیده عرضی بندی دسته یا بندی طبقه تحلیل

 و درآمد سطح ها، آن های ویژگی خانوارها، تعداد از تابعی. است( مقصدخانه)هخان به شونده ختم

 .است بررسی قابل نیز خانوار تراکم همچنین. است خودرو مالکیت

 

 سفر توضیح  

 داشت خواهر منطقه هر که را سفر جذب و تولید تعداد گر تحلیل سفر تولید مرحله از پس

 مدل فراتر، همچون روشهای با دارد وجود فرس توضیح تحلیل برای روش چندین. داند می

 جاذبه مدل و موقعیت
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 سفر تفکیک  

 مانند سفر روش انتخاب خصوص در مردم تصمیم سقر، تقاضای بینی پیش از مرحله این در

 بینی پیش فرایند درنمودار گیرد، می قرار تحلیل و تجزیه مورد غیره و ترن اتوبوس، از استفاده

 نقاط در نو تفکیک و تجزیه اما گیرد می قرار  سفر توضیح از پس سفر نوتفکیک تقاضای

 تواند می سفر تفکیک های تحلیل و تجزیه معموال. است انجان قابل بینی پیش فرایند از مختلفی

 سفر توضیح از پس نکته ترین مهم که شود انجان سفر تولید های تحلیل و تجزیه با همزمان

 .است

 

 سفر تخصیص  

 شود می انجام آنها طریق از سفرها که را مسیرهائی ریز برنامه آن یط که است فرایندی

 مدل این شود انجام شهر مرکز به شهر حومه از سفری اگر مثال برای کند، می بینی پیش

 فرایند کند، می بینی پیش سفر انجان برای را عمومی نقل و حمل مسیرهای یا خیابانها،

 نقل و حمل مسیرهای و خیابانها های شبکه که کند می ترسیم را ای نقشه سفر تخصیص

 .دهد می نشان بررسی مورد منطقه در را عمومی

 

 باشد می مواردی چه شامل نقل و حمل ریزی برنامه فرایند 

 منظورها و اهداف کردن مشخص(۱

  مطالعاتی محدوده مرزهای و حد تعیین(۲

  مناطق و نواحی به بررسی تحت محدوده کردن ریز(۳

  اقتصادی های فعالیت و جمعیت مانند متغیرهای بینی پیش و مناسب صالحاتا آوری جمع(۴
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 (ترافیک تخصیص و نو تفکیک توزیع، تولید،) ای چهارمرحله مدلهای از استفاده(۵

  فرآیند اصالح و تاثیر(۶

  اجرایی پیشنهادهای و نتایج ارزیابی(۷

 پیشنهادها انجام(۸

 

 نقل و حمل های سیستم مدیریت  

 اصلی هدف که است شهری نقل و حمل پارچه یک سیستم اجرای و ریزی برنامه رایب فرایندی

 و محیطی زیست منابع کیفیت حفظ همچنین و انرژی و مالی منابع از حفاظت و حفظ آن

 .است مردم زندگی سطح بهبود

 

 اهداف TSM  

 از موجود سیستم به توجه یا شهرها در حرکت قابلیت رساندن حداکثر به TSM اصلی هدف

 .کنند می تقسیم طبقه چهار در را آنها که است اجرا قابل راهکارهای ارائه طریق

 

 فرایند کلی طرح TSM  

  سازماندهی(۱

 :مثل مدت کوتاه اهداف توسعه و کلی سیاست راهبرد تدوین(۲

 موجود تسهیالت از موثر استفاده(الف

  شهر در حرکت قابلیت افزایش(ب

 محیطی زیست ک اجتماعی اقتصادی، های بررسی(ج
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  انرژی منابع حفظ(د

  معلول و مسن افراد برای دسترسی و حرکت قابلیت ایجاد(ه

 هوا کیفیت بهبود(و

  زمین کاربری تاثیرهای(ز

 دسترسی(ح

 ها هزینه(ط

  ایمنی(ی

  موجود های سیستم های ویژگی شناسائی منظور به اطالعات آوری جمع(۳

 .گردد می نقل و حمل در کارائی عدم ادایج موجب که نواقصی و مشکالت شناسائی(۴

 :شامل اهداف به میل منظور به موجود نقایص و مشکالت رفع برای عملی های راه ارائه(۵

 موجود های راه از موثر استفاده از اطمینان(الف

 نقلیه وسائل از استفاده کاهش(ب

 عمومی نقل و حمل خدمات بهبود(ج

 عمومی قلن و حمل داخلی مدیریت کارائی افزایش(د

  مدت کوتاه اهداف بر منطبق ارزیابی معیارهای ارائه(۶

 شده ذکر معیارهای به توجه با مختلف حلهای راه ارزیابی(۷

  موجود نقایص یا مشکالت از هریک برای مشخص های حل راه انتخاب(۸

  نقصی یا مشکل هم حل برای منتخب های ازراه فهرستی تهیه(۹

 مختلف مراحل سازی مستند(۱۱
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 نقل و حمل شبکه وضعیت بهبود های روش طبق بر پروژه شروع(۱۱

 

 و مدت بلند ریزی برنانه کلیدی تفاوتهای TSM  

 Tsm بلند مدت 

شود و قابل  به راحتی مشخص می مشکالت

 مشاهده است.

ها و سفر طرح  وابسته به رشد وضعیت

 ریزی شده

 مجزا یا منطقه ایمعموالً  معموالً محلی، حومه یا مجزا مقیاس

 گسترده، وابسته به خط مشی مربوط به شکل مقاصد

 چندین انتخاب مدل، شبکه تنظیم چند اقدام ویژه ها بخش

روشهای تجزیه 

 و تحلیل

 براساس مدلهای سفر و شبکه معموالً ارتباط مشابه یا ساده

 بحرانی نیست واکنش سریع ضروری زمان واکنش

ترجیح داده شده برای مطالعه  وشر طرح برای اجرای نتیجه

 بیشتر یا طراحی مفصل

 

 نقل و حمل سیستمهای مدیریت ریری برنامه چرخه  

 انجام زیر مراحل در و یکسال مدت در که. است چرخشی فرایند دارای TSM های برنامه

 .شود نی

  شروع(۱

 شناسائی(۲



(حمل و نقل شهری مرکز علمی کاربردی شهرداری ورامین-گروه کاردانی فنی عمران) برنامه ریزی حمل و نقل                         مبانی  جزوه       مدرس:علی رضایی جعفری  

17 
 

 موجود وضعیت(۳

  پروژه انتخاب(۴

 تاثیرها و ها هزینه تعیین(۵

 ها پروژه اجرای برای پیشنهادی طرح سازی آماده و ها اولویت ررسیب(۶

 

 اقدامات زمینه در شخصی حرکت اهداف به مربوط صدامق TSMچیست؟ 

 ها مسافرت اعتماد قابلیت افزایش(۱

 شخصی خودروهای برای جذاب های گزینه ارائه(۲

  سن کم افراد و فقرا ،معلوالن سالمندان، برای الزم استطاعت و مناسب کیفیت آوردن فراهم(۳

 ( پیاده و دوچرخه)نقل و حمل غیرموتوری روشهای برای نیاز مورد تسهیالت بهبود(۴

 شهری نقل و حمل نیازهای در تغییر به واکنش بهبود(۵

 

 اقدامات زمینه در اجتماعی زندگی هدف مربوط مقاصد TSM چیست؟  

 محیطی زیست نامطلوب تاثیرهای رساندن حداقل به(۱

 جوامع گسیختگی ازهم و جایی جابه رساندن داقلح به(۲

 شهرها محیط در شناسی زیبایی به توجه افزایش(۳

 ینمز کارائی مدت بلند اهداف تکمیل(۴
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 اقدامات بندی دسته روشهای TSM  

 مانند بحرانی مسائل حل برای علمی اقدامات از گروه یک در سازگار مجزای روشهای ترکیب(۱

 اوج ساعت ترافیک تراکم

 تراکم کاهش روشهای مانند اساسی مشکالتی بر غلبه منظور به مختلف کارهای راه ترکیب(۲

 طراحی جزئیات پیچیدگی، میزان فعالیت، حوضه به توجه با TSM اقدامات از هریک مطالعه(۳

  هماهنگی درجه و

 تعادل ستوه در نظر مورد تغییرات ایجاد منظور به TSM اقدامات بندی دسته و ترکیب(۴

 نقل و حمل یستمس

 

 

 

 

 

الزم به ذکر است باتوجه به اینکه تایپ جزوه توسط اینجانب انجام نشده است.هرگونه غلط امالیی، نگارشی 

 و... را از طریق ذیل به اطالع اینجانب برسانید:

zaeijafari@gmail.comare 

 پایان

 

mailto:arezaeijafari@gmail.com
mailto:arezaeijafari@gmail.com
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 فهرست منابع برای مطالعه بیشتر:

 صفارزاده دانشگاه تربیت مدرس ترجمه دکتر محمود ترابری و ترافیککتاب مهندسی  ۱جلد-۱

 

 برنامه ریزی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد دکتر سید حسین حسینیکتاب -۲

 ایران اه علم و صنعتانتشارات دانشگ 

 


